
Onze maatschappij is de laatste decennia enorm geëvolueerd, materieel ten 
goede, maar er zijn nog andere aspecten die een ander beeld geven. Alain 
Mahjoub is als spoedarts en psychotherapeut sterk verbonden met en bezorgd 
over het  welzijn van de mens in deze jachtige wereld. Hij schreef er een boek 
over waarin hij de huidige levenswijze kritisch benadert en pleit voor een leven 
op mensenmaat. We ontmoetten hem tijdens de opendeurdagen  in de 
Standaard Boekhandel bij de voorstelling van zijn boek en spraken af in zijn 
praktijkruimte te Kallo. De ruimte is sober ingericht, laat veel licht toe, kijkt uit op 
het polderlandschap en ademt rust uit, net wat patiënten vaak nodig hebben.

Gemengd gezin
Alain werd geboren te Antwerpen. 
Vader kwam uit een begoede familie in 
Tanger, een moderne stad in Noord-
Marokko. Hij zocht echter het avontuur 
en lonkte naar het Westen. In Brussel 
was hij aanvankelijk tramconducteur, 
maar belandde in Antwerpen aan de 
slag als havenarbeider. Hij leerde er zijn 
echtgenote kennen en het resulteerde 
in de geboorte van een dochter en twee 
jaar later Alain. Ze kregen een ‘Vlaamse’ 
opvoeding.  Eén keer per jaar was er de 
vakantie in Marokko. Het was telkens 
een cultuurschok, de Marokkaanse 
levenswijze contrasteert sterk met de 
onze. Men leeft er trager en verzorgt 
intense sociale contacten. Gastvrijheid 
en vrijgevigheid zijn geen loze 
woorden. Alain ondervond er 

vrijblijvende vriendschap. Hij kwam telkens terug met een kritische kijk op 
onze samenleving. Vanaf zijn 13de cultiveerde hij een passie voor de menselijke 
natuur. Hij verzamelde teksten en zoog alles op als een spons. Het zou de weg 
tekenen voor zijn toekomst.

Spoedarts
Op Linkeroever volgde hij kleuterschool en lager onderwijs, daarna secundair in 
het Koninklijk Atheneum van Antwerpen. Daarna trok hij naar RUCA en UIA voor 
een opleiding acute geneeskunde (spoedarts) en  psychotherapie. De beide 
disciplines staan niet geïsoleerd van elkaar, een patiënt die op spoed terecht-
komt moet beoordeeld worden in de context van zijn levensomstandigheden. 
De druk tijdens de studie was groot, de omgeving heeft een hoog verwachtings-
patroon. Alain kwam tot rust tijdens een sabbatjaar en beloofde zichzelf dat hij 
wel spoedarts wou zijn op voorwaarde tijd voor zichzelf en zijn gezin over te 
houden. Hij werkte in het St.-Elisabeth ziekenhuis en nu halftijds in Diest. Hij 
deed er veel ervaring op want een spoedarts houdt de vinger aan de pols van de 
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Alain Mahjoub
Jij bent, dus ik ben
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W i l f r i e d  A n d r i e s

Vervolg op blz. 2

DE MODERNE KANDIDAAT-POMPIER KRIJGT HEEL WAT TE VERWERKEN! LEES ’T KLOKZEEL P.12.

Regelmatig is er het groot tevredenheidsonderzoek en wordt de Belg 
geconfronteerd met resultaten die niet zo bemoedigend zijn. De Belg 
scoort gemiddeld 6,6 op 10 op de gelukschaal. Al voor de zevende keer 
rangschikte het World Happiness Report 156 landen op basis van het 
geluksgevoel van hun burgers en hun welzijn. Traditioneel scoren de 
Scandinavische landen daarin goed. Net als vorig jaar staat Finland op 
de eerste plaats. Denemarken en Noorwegen vervolledigen de top drie. 
België zakt twee plaatsen naar plaats 18. Nederland prijkt op nummer 5. 
Ook al moeten we een dergelijke peiling met een korreltje zout nemen, 
het stemt toch tot nadenken.

Welke elementen bepalen ons geluksgevoel? Er bestaat geen doe-het-
zelf handboek voor geluk. Je hebt het ook niet zelf in handen. Je kunt er 
wel aan werken. We moeten de lat niet te hoog leggen. De ene zit te 
mokken in een BMW cabriolet, de ander rijdt fluitend voorbij met de fiets. 
Het materiële is maar één aspect. Werkzekerheid en een degelijk inkomen 
is belangrijk. Arbeidsongeschikten en werkzoekenden zijn het minst 
gelukkig. Niet het loon, maar voornamelijk de sfeer op het werk bepalen 
de tevredenheid. De mens wil gerespecteerd worden en zich voelen als 
een schakel van de ketting. Als één schakel wegvalt, breekt de ketting.
De belangrijkste bouwsteen voor geluk is fysieke en mentale gezondheid. 
Als we maar gezond zijn, is een veelgehoorde oneliner op straat. Gezond 
leven kan helpen: wandelen, tuinieren, sporten, hobby’s… Zich inzetten 
voor anderen. Mensen die aan vrijwilligerswerk doen zijn vaker tevreden. 
Liefde en vriendschap binnen de familie zijn een bron van geluk. Een kink 
in de kabel leidt tot verdriet. Goede sociale relaties kunnen ook helpen. 
Laat geen gras groeien op de paden van de vriendschap. Contacten 
onderhouden  met mensen die je graag hebt. Een goede babbel tussen 
pot en pint. Eenzaamheid is een stille doder. 

Uit het voorgaande blijkt dat er werk aan de winkel is voor overheid en 
bedrijf. Alle factoren zijn met elkaar verweven. Ongezonde mensen 
zijn ongelukkig of zijn ongelukkige mensen ongezonder? Feit is dat 
investeren in een goede gezondheidszorg  uiteindelijk geld kan opbren-
gen. Aanzetten tot sporten via een goed uitgebouwde infrastructuur. De 
Finse piste in onze gemeente wordt druk belopen. Arbeiders moeten zich 
gewaardeerd voelen en zo weinig mogelijk stress ervaren. Het verdient 
zich ook terug als gevolg van dalende afwezigheid. Armoede is een 
onrecht. Hoe gelukkiger de mens, hoe beter de maatschappij. Minder 
agressie of gezeur. 

We wensen onze lezers een prettig eindejaar en veel geluk in 2020. 
We zijn er terug op vrijdag 10 januari. 

Toekomstige pompiers moeten véél kennen

(Neos magazine, foto Luk Collet)
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samenleving. Problemen zijn vaak een combinatie van tijdsdruk, ongelijkheid, 
verkilling, overdreven consumptiedrang, eenzaamheid in een dolgedraaide 
maatschappij. Hij wil werken aan een samenleving die beantwoordt  aan de 
noden van de mens. We moeten leren omgaan met de dictatuur van de sociale 
media, die de horizon verengt tot een computerscherm. 

Hij wil slechts halftijds aan de slag 
als arts omdat hij de andere tijd wil 
gebruiken om te schrijven en te wijden 
aan een project in het verlengde van 
zijn boek. Zijn gezin mag niet lijden 
onder de druk. Echtgenote Heleen werkt 
als psychologe in een Centrum voor 
Geestelijke Gezondheidszorg. Ze 
hebben een dochter van 11 en een zoon 
van 9. In de Hoog-Kallostraat heeft hij 
een praktijk als psychotherapeut, 
eerste lijnzorg voor mensen met een 
psychische problematiek. Hij is 
mede-oprichter van Safe Space, 
een organisatie met als doel het 
ondersteunen en empoweren 
(stimuleren) van jongeren. Het bij 
elkaar brengen van denkers, wat hij ook 
wil doen, zal via een ander kanaal 
gebeuren namelijk via door hem 
georganiseerde 'salons'. Alain geeft 
lezingen om een nieuwe verlichting te 

promoten en een nieuwe dynamiek aan onze samenleving te geven.

Jij bent, dus ik ben
De mens is kwetsbaar, hij is soms de weg kwijt. Hij is meer en meer individualis-
tisch geworden, terwijl hij een sociaal wezen is en een ander nodig heeft. Hij lijdt 
aan contactarmoede. Hij valt ten prooi aan jachtigheid, consumptiedrang en laat 
zich doldraaien in een race naar succes. Onze samenleving kampt meer en meer 
met sociale, psychische en ecologische problemen. Er is de ongelijkheid en stij-
gende armoede, de kloof  tussen rijk en arm. Burn-out en eenzaamheid zijn de 
ziekten van deze tijd. Sociale media verbinden iedereen op het eerste gezicht, 
maar er zijn nog nooit zoveel singles geweest als nu. De mens graaft zijn eigen 
graf omdat hij te veel wil en dwangmatig het geluk denkt te vinden in materiële 
rijkdom. Welvaart is niet te verwarren met welzijn. Alain wil ‘Ik heb, dus ik ben’ 
ombuigen tot de titel van zijn boek. Ons milieu verziekt meer en meer, onze pla-
neet wordt leeggezogen. 

Alain eindigt toch met een positieve 
noot en de hoop dat er zoals in de ver-
lichting van de 18de eeuw denkers de 
mens zullen overtuigen tot verandering. 
Hij eindigt het gesprek met de woorden 
van de Romeinse keizer Augustus: hoop 
heeft twee mooie dochters nl. woede en 
moed. Woede om hoe de dingen nu 
lopen. Moed om de dingen beter te 
maken. Hoop doet leven.

WA

Vervolg van blz. 1

De Wetenschapper

Alcoholvrij bier

Alcohol gaat niet samen met verkeer. Alcoholvrij bier biedt een oplossing. 
Over smaak valt niet te twisten, maar het smaakt toch anders dan een ge-
woon pintje. Hoe komt dat? Alcohol heeft toch weinig  smaak  en als je dat 
uit bier haalt, kan dat de smaak toch niet veel wijzigen.
Specialisten weten raad. Alcohol is vluchtig en verdampt snel. Daarbij trekt 
het aromastoffen zoals esters mee je neus in en wordt de smaakbeleving 
beïnvloed. De huidige generatie alcoholvrije bieren worden vrijwel op de-
zelfde manier gemaakt als de ‘echte’ bieren. Maar brouwers gebruiken toch  
enkele aanpassingen. Bepaalde enzymen zorgen ervoor dat minder korte 
suikerketens uit de mout vrijkomen zodat minder alcohol ontstaat bij de 
gisting. Om het bier volledig alcoholvrij te maken maakt men gebruik van 
destillatie met als nevenreactie gedeeltelijk verlies van smaken en geuren. 
Ze kunnen later weer toegevoegd worden.
De allernieuwste alcoholvrije bieren worden gebrouwen met speciale gis-
ten die nauwelijks alcohol produceren, maar wel de smaakstoffen zoals 
esters. Bovendien is men op zoek naar specifieke hopsoorten die meer de 
smaak van speciaalbier geven.

WA

socrates

OMDAT ALTIJD ALLES MOGELIJK BLIJFT, IS ER NIETS MOGELIJK. 
(POLITICOLOOG CARL DEVOS)

(Neos magazine, foto Luk Collet)

Alain stelt zijn boek voor in de 
Standaard Boekhandel. 

(foto R. Heyrman)

Jij bent, dus ik ben
Het goede leven begint bij 
verbondenheid
Uitgeverij Polis
Een aanrader voor mensen die samen met de auteur 
willen nadenken over onze samenleving

Verkrijgbaar in Standaard Boekhandel, 
Grote Markt Beveren
Kostprijs 22,5 euro
Op 23 februari 2020 (aanvang 10.30 uur) is Alain Mahjoub te gast op de 
aperitiefgesprekken in de Verlatzaal van kasteel Cortewalle. Reserveren via 
de balie van CC Ter Vesten.

Buurderij sluit het jaar feestelijk af
De Buurderij opende eind september feestelijk haar deuren in de Sociale 
Campus, Pareinlaan 1 Beveren. Op zaterdag 21 december nodigen ze 
geïnteresseerden uit voor een feestelijke bijeenkomst. Afspraak in de grote 
vergaderzaal om 11.30 uur. Buren kunnen tijdens deze bijeenkomst hun 
kerstinkopen ophalen. Er wordt een ruim aanbod voorzien en kooplustigen
 kunnen ook nog terecht zonder vooraf te bestellen.

Er is ook een Boerenmarkt met proeverij waarbij lokale boeren en ambachte-
lijke producenten hun producten aanbieden. Tijdens de Burenmarkt kun je 
de Buren ontmoeten. Ze stellen er hun bedrijf of talent voor. Buurhandelaars 
van Groot-Beveren zijn ook welkom. Na de proevertjes nog meer honger? Bij 
Halimama kan je terecht voor een lekkere hap! Halimama brengt een meng-
sel  van Marokkaanse specialiteiten met smaken van hier. 

Boeren & Buren is een lokaal voedselnetwerk dat consumenten en lokale 
boeren online samenbrengt via gebruiksvriendelijke website en app. Het 
platform werd in 2011 opgestart in Frankrijk en in 2015 gelanceerd in Vlaan-
deren. Ondertussen zijn er al 100 Buurderijen actief in België. 
Buurderij Beveren-Waas
Marijke Lambrechts
0494 40 64 82
Sociale Campus, Pareinlaan 1, Beveren
Wekelijkse Bijeenkomsten op zaterdag 11u30-13u

Meer info  www.boerenenBuren.be 



Het domein Cortewalle met zijn prachtig park en 
kasteel is altijd een aanrader. Elk seizoen heeft zijn 

charme en brengt het op een andere manier tot le-
ven. De foto uit het gemeentearchief is daar een mooi 

voorbeeld van. 

GD
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UItvaartzorg Van Raemdonck - Alb. Panisstraat 79 - 9120 Beveren Tel. 03 755 12 92
In een eigentijds kader kunt U sereen afscheid nemen van een dierbaar familielid. Uw wensen zijn onze zorg !

Sonate in het donker

In het Brusselse Musée Moderne de Peinture 
begon op 16 december 1886 om 15 uur een 
concert. De Sonate in A voor viool en piano 
van César Franck zou voor het eerst worden 
uitgevoerd.
Toen de Belgische violist Eugène Ysaÿe en 
de Franse pianiste Marie-Léontine Bordes-
Pène eindelijk aan de beurt waren, was het al 
aan het schemeren. Om de schilderijen te 
beschermen, verbood de museumdirectie het 
gebruik van kunstlicht maar het duo stond 
erop het optreden te laten doorgaan. De 

violist zette er spoed achter en spoorde de pianiste aan door met zijn strijk-
stok tegen de lessenaar te tikken en ‘Allons, allons’ te roepen. De laatste drie 
delen werden in complete duisternis (en dus uit het hoofd) uitgevoerd.
De Belgische componist had boven het openingsdeel het rustige ‘Andante’ of 
‘Adagio’ geplaatst, maar het hogere tempo van Ysaÿe beviel Franck zo goed 
dat hij de aanduiding later veranderde in ‘Allegretto’.
Toen de violist Armand Parent later opmerkte dat Ysaÿe bij de première 
de aanwijzingen van de componist niet had gevolgd, antwoordde 
Franck: ‘Misschien is dat zo, maar vanaf nu kan het niet meer op een andere 
manier gespeeld worden. Maak je geen zorgen, Ysaÿe is degene die het bij het 
rechte eind heeft.’ 

Muziek verzacht de zeden
A� evering 44

César Franck (1822-1890)
Augustus 1956.  Op het eerste blad van de krant een groot artikel : Wat gaan 
we doen met de Beverse Feesten.  Blijkbaar niet veel want het belangrijkste 
punt was de opening van de nieuwe centrumschool. Wel is er een vlaamse 
kermis in het park van de gravin.  SK Beveren organiseert.  In een ander artikel 
klaagt de schrijver van dienst het feit aan dat er veel auto’s met Belgische toe-
risten naar Duitsland op bezoek gaan. Ik citeer letterlijk.  ‘En dan gaan ze naar 
die smerige Duitsers, de mannen die ons hier tweemaal hebben overvallen.  
Het is natuurlijk een feit dat het allemaal zwarten waren, want wie zou er 
anders nog naar Duitsland willen gaan’.  Als ze dat nu moesten schrijven vlo-
gen ze in den bak denk ik.  De C.O.O van Beveren deelt mee dat ze aan de 
behoeftigen van de gemeente 1 kg margarine heeft geschonken.  Ze voegen 
er aan toe dat de margarine door de eetwareninspectie ter beschikking is 
gesteld.  Er zat dus toch een reukje aan.  Wat verder een nieuw hoofdartikel 
waarin met de (katholieke) lezers van de krant vraagt om de ‘neutrale’ of ‘slech-
te’ krant buiten te zwieren en niet naar radio of tv programma’s te kijken die de 
gedegen moraal aantasten. Zou deze raad iets opgebracht hebben ?  Ik vrees 
er voor.   In de bocht van de Kloosterstraat gebeuren veel ongelukken.  Heel 
wat inwoners menen dat het gemeentebestuur hiervoor verantwoordelijk is 
en vragen wanneer er een oplossing zal gevonden worden.  Het blijkt nu ech-
ter dat de Kloosterstraat een ‘staatsbaan’ is waar de gemeente zelfs niets mag 
doen. Maar ‘bruggen en wegen’ laat weten dat er een nieuwe baan zal komen 
(de huidige N 70) zodat het ‘de moeite niet meer is’ om nog iets aan de Kloos-
terstraat te doen.  Misschien zouden ze nu (na zestig jaar)  eindelijk die kas-
seikes eens kunnen vernieuwen ? De vogelmaatschappij ‘de witte leeuwerik’ 
gaat voortaan elke zondagvoormiddag op de markt te Beveren een vogel- en 
kleinveemarkt organiseren.  Wie zijn kat beu is kan hier een oplossing vinden. 

J.B.
(wordt vervolgd)

Wanneer zou er voor het laatst ge-
schaatst zijn op de omwalling van 

kasteel Cortewalle? 
(© gemeentearchief ) 

(© G. Drieghe)
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groothandel in elektrisch 
materiaal en verlichting

oude Zandstraat 83, 9120 Beveren
tel. 03/775 85 98 - Fax 03/775 18 26

bvba.smet@skynet.be
www.smetg.be

BOKS vzw 
25-jarig jubileum

Bemiddelen, luisteren en spreken
BOKS vzw is een belangenvereniging voor mensen met een  
zeldzame stofwisselingsziekte. Deze ziekten zijn aangeboren,  
erfelijk en moeilijk behandelbaar en in 75 % van de gevallen wordt 
de diagnose gesteld bij jonge kinderen. Lut De Baere richtte de  
patiëntenvereniging in 1994 op, samen met haar man Dirk Boënne 
en haar vader Marcel.
In die 25 jaar kreeg de vzw een steeds bredere invulling en groei-
de de expertise. Enerzijds ondersteunt BOKS patiënten en hun  
familie en brengt de vzw lotgenoten samen, anderzijds is BOKS een  
volwaardige partner in onderhandelingen met de overheid en  
de medische sector. Actuele aandachtspunten hierbij zijn een 
transparant traject voor de terugbetaling van medicatie en een  
tegemoetkoming voor patiënten die willen werken maar door hun 
ziekte dit niet ten volle kunnen.
Voor de werking kan BOKS vzw rekenen op een negentigtal  
vrijwilligers.
ZKH Prins Laurent is sinds 1999 beschermheer van de  
organisatie en ambassadeurs Davy Brocatus en Jeron Dewulf zijn  
goed geplaatst om zowel de vereniging als de ziekte onder de  
aandacht te brengen. 

De bestuursleden en andere medewerkers. (© G. Drieghe)

Verbindende gezondheidszorg

Voorzitter Lut De Baere tussen de sprekers. Onder hen uiterst links 
Jean-Jacques Cassiman en kinderarts F. Eyskens. Dr. Jo De Cock was te 

laat voor de foto. (© G. Drieghe)

Als thema voor de academische zitting op maandag 9 december in 
CC Ter Vesten koos het bestuur van BOKS vzw voor ‘Samenwerking’. 
De gastsprekers vulden die samenwerking vanuit hun eigen (vak)
gebied in. Het belang van patiëntenverenigingen (Vlaams, Belgisch 

en internationaal) werd onderstreept, net als de bundeling van alle 
professionele medische expertise, ook over de grenzen heen. 
Er is al een enorme weg afgelegd maar het gaat traag.  
Pijnpunten blijven het sensibiliseren, het vroegtijdig herkennen 
van de symptomen door artsen, het registreren van alle gegevens, 
de financiële kant van de zaak… 
Moderators waren Davy Brocatus en Jeron Dewulf. Als stand-up  
comedian zorgde die laatste halverwege de avond voor een  
humoristische en gesmaakte onderbreking.
( www.boks.be - lut@boks.be, 0498 70 15 03)

GD

 Gastsprekers

Vlaams Patiënten Platform – Ilse Weeghmans
Radiorg (Rare Diseases Belgium) – Eva Schoeters
MetabERN – Corine van Lingen
Metabolics – prof.dr. F. Eyskens
RIZIV – dr. Jo De Cock
Nationaal Plan Zeldzame Ziekten – prof.dr. Jean-Jacques
 Cassiman
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WAT BLIJFT

ZOU'N WIJ GEEN GLAASKE MOGEN DRINKEN?
Zou'n wij geen glaaske mogen drinken?

zou'n wij daarom een zat-lap zijn?
- De droesmen van de driften stinken

nog meer dan moer van zieke wijn.
Zou'n wij geen meiske mogen kussen?
Zou'n wij daarom een vuil-baard zijn?

- Maar wèlke boezem wordt het kussen
voor deze lang-verzopen pijn?...

Als koningen kwamen we uit de Oosten
en hadden de zilveren matten aan boord.
- Wij hebben de wàlg om ons te troosten.

Aan elke ra daar hangt een koord.
Wij werden nuchter tot bewusten

al bennen onze daden groot.
En als men moede is, kan men rusten

in uwe warme haven, Dood.

Karel van de  Woestijne (1878-1929)

Najaar!

De voorbije weken waren nat en kil. Het is nu eenmaal december en de winter 
staat voor de deur. En eigenlijk is dat hemelwater meer dan welkom om onze, 
nog steeds ontoereikende, grondwatervoorraden aan te vullen. Nog nooit 
maakten we mee dat op dit moment van het jaar nog geen druppel water in 
de grachten achter de woning te bespeuren viel. In “normale” jaren dreigen de 
sloten in december over te lopen om dan in april of mei weer droog te vallen. 
Zal dat ooit weer goed komen?

Voor de tuinliefhebbers is deze periode van het jaar traditioneel een tijd om 
eens terug te blikken en te zien wat er goed of minder goed was en eventueel te 
beslissen wat er moet veranderen. Ik nam alvast, met pijn in het hart, de
 beslissing om twee grote door ziekte aangetaste appelaars te rooien. Ik had 
het al jaren uitgesteld maar om veiligheidsredenen moet je op een bepaald 
moment de knoop doorhakken. Je mag er niet aan denken dat er een voorbijganger 
onder een omvallende boom terecht komt. In de plaats komt een meerstam-
mige bijenboom (Tetradium daniellii). De boom is afkomstig uit China en Korea 
en is een magneet voor bijen en hommels. Als hij met grote witte bloemtrossen 
bloeit in augustus en september is het een drukte van jewelste door het aan- 
en afvliegen van honingbijen en andere nectar- en stuifmeelzoekers. Omdat 
in die periode de linden zijn uitgebloeid en er reeds minder bloeiende plan-
ten voorhanden zijn, wordt hij door hen massaal bevlogen. Na de bloei volgen 
dan bij de vrouwelijke exemplaren én als er een mannetje in de buurt staat, 
roodpurperen vruchtjes die in de herfst een hele tijd op de boom blijven 
hangen. Ik zag hem al meerdere keren in parken bloeien en was er onmiddellijk
 door gecharmeerd.

Aan de rand van 
de tuin plan ik nog 
enkele sierappels, 
maar dan als lei-
boom (Malus fl ori-
bunda “Evereste”). De 
voordelen van zo’n 
sierappel zijn de 
mooie en uitbundige 
bloei in het voorjaar 
én dus weer een zeer 
interessante dracht-
plant voor bijen, én 
natuurlijk de massaal 
aanwezige oranje-

rode sierappeltjes in 
de nazomer. Ze worden dan ook nog graag gegeten door veel lijsterachtigen. 
Elk jaar zie ik in de late winter in naburige tuinen de hier overwinterende krams-
vogels en koperwieken de sierappeltjes verslinden en de bomen op enkele 
dagen volledig kaalplukken. Een plezier om naar te kijken en alweer iets om naar 
uit te zien.
Geniet nog van de natuur en de tuin en alvast een prettig eindejaar!

François

Bloemen van de bijenboom.

Sierappel.

Wist je...
… dat op een bieretiket IPA de afkorting is van Indian Pale Ale?
Het is een variant van de (Britse) Pale Ale, die in de jaren  zeventig populair was maar 
daarna uit de belangstelling verdween. Tegenwoordig vind je op de meeste bier-
kaarten diverse soorten IPA. Die is bitterder dan de gewone Pale Ale omdat extra hop 
is toegevoegd. Het alcoholpercentage van deze gouden tot koperachtige bieren ligt 
rond de zes à zeven %.
Algemeen wordt aangenomen dat IPA ‘uitgevonden’ werd in de 17de eeuw. Op hun 
zeereis naar het Verre Oosten waren Britse kolonisten maanden onderweg en over-
leefde het in vaten meegenomen bier de lange overtocht niet. Dat veranderde toen 
een brouwer op het idee kwam om extra hop toe te voegen. Hop is niet alleen een 
smaakmaker maar ook een bewaarmiddel. De Indian Pale Ale was geboren.
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   KRUISWOORDPUZZEL  225
Horizontaal:
(1) een bloedgroep (4) 
niets (8) iem met veel 
geld (11) Europese Unie 
(12) eminentie (13) 
afkorting voor digitaal 
(15) kleine zangvogel 
(16) voedsel tot zich 
nemen (18) diepdruk-
techniek (20) persoon-
lijk voornaamwoord 
(22) organisatie van 
olie-exporterende lan-
den (24) Frans voor 
koning (26) waterkant 
(28) drijvend platform 
(29) cijfer (31) met 
bomen begroeid ter-
rein (32) werktuigje om 
te schrapen

Verticaal:
(1) 2e naam v Mozart (2) dubbel (3) 
eetbaar bolgewas (4) nummer (5) 
gedachte, ingeving (6) vertrek (7) 
muzieknoot (9) krijgsmacht (10) 
rolls-royce (14) informatietechnolo-
gie (15) platenmaatschappij en typi-
sche sound (17) persoonlijk voor-
naamwoord (1e pers) (19) politieke 
partij (20) Jezus Christus (21) op 
voorwaarde dat (23) vrouwennaam 
(24) zeehond (25) achternaam van 
Yoko (27) soort populier (30) loof-
boom

     OPLOSSING PUZZEL 224     OPLOSSING PUZZEL 224

Op 1 december 2019 overleed Maria Van Remoortere 
uit de Hof ter Wellelaan 22 te Beveren in het WZC Briels 
van Melsele. Zij was geboren op 5 juli 1935 als jongste 
dochter van August Van Remoortere en Odile Van 
Landeghem. Samen met haar zussen Jeanne en 
Lucienne Van Remoortere groeiden zij op in de Kas-
teeldreef, tijdens de woelige periode van de tweede 
wereldoorlog. Zij was de weduwe van François Van 
Leuvenhage. Getrouwd in het jaar van “den Expo” 

1958 hadden ze samen een zoon  Luc. Er zijn 2 kleinkinderen en 2 achter-
kleinkinderen waarop ze zeer trots was.
Maria was huisvrouw maar was vroeger actief, samen met haar man, in 
het Sint-Martinuskoor te Beveren. 
Uiteindelijk bleek ze zachtjesaan de sprokkels van herinneringen te 
verliezen. Ze besefte in het begin heel goed dat ze vergeetachtig werd en 
een van haar gevleugelde uitspraken die haar typeerde was : “Vergeten is 
lastig ja, maar … als mijn kinderen komen dan vergeet ik niet om blij te 
zijn”.
Zij bleef de vreugdevolle vrouw, positief en steeds heel dankbaar.
Met speciale dank voor dokter I. Beeldens en het personeel van 
WZC Briels.                                                                                Luc Van Leuvenhage

Hugo De Raeymaeker 
(°15/5/1942-+28/10/2019)

Op 28 november ll. overleed in Aartselaar op 
77-jarige leeftijd Hugo De Raeymaeker. De 
elegante aanvaller speelde 7 seizoenen op de 
Freethiel en scoorde 41 goals in competitie en 
7 voor de beker. Naam en faam verwierf hij in 

Europa door in de Beker der Jaarbeurssteden in Valencia en thuis tegen 
Valencia te scoren en zo de Spaanse topclub uit te schakelen. 
Hugo, afkomstig uit Boom, maar het grootste deel van zijn leven doorge-
bracht in Reet, begon op zijn negende bij Fc Boom. Daar liet trainer Omer 
Van Boxelaer hem op zijn 17de debuteren in de eerste ploeg. Ze werden 
kampioen in derde, met Boom speelde hij twee jaar in tweede klasse . 
Acht seizoenen speelde hij voor de Steenbakkers, 103 goals maakte hij 
voor die club. Half weg de jaren zestig leek een transfer naar Club Brugge 
in de maak maar Boom hield de overgang tegen. Ook SK Beveren moest 
een paar seizoenen tevergeefs hengelen naar de spits maar in 1968 lukte 
het eindelijk. Voor Hugo ging een droom in vervulling, maar hij gaf de 
club heel wat terug : 31 eerste klassegoals, een titel in tweede klasse in 
72-73 waarin hij geen enkele match miste en 10 keer scoorde en uiteraard 
de dubbelslag tegen Valencia. Zijn debuut in eerste klasse met SK Beve-
ren in 1968 ging niet onopgemerkt voorbij want na 9 speeldagen had de 
spits uit derde klasse reeds 9 goals op de teller staan. Hij combineerde 
het voetbal met een mooie job bij Agfa-Gevaert.  In 1975 zette hij zijn 
voetballoopbaan verder bij Willebroek. Later werd hij trainer bij SK Reet, 
Schelle en Fc Meerhof.  Nadien was hij een verwoed wielertoerist. 
Na een korte ziekteperiode overleed Hugo  en onder ruime belangstelling 
werd in Reet afscheid van hem  genomen. Dat het voetbal een belangrijke 
rol in zijn leven speelde bleek ook in de kerk waar het supporterslied van 
SK Beveren (vertolkt door wijlen Gilbert De Nockere) integraal werd afge-
speeld in aanwezigheid van Jean Janssens, Freddy Buyl, Jean-Marie Pfaff , 
Guy De Baere en Theo Ruymbeke en enkele oud-ploegmakkers uit zijn 
periode bij Boom. 

     RB 
Een beeld uit de match Beveren-Anderlecht uit 1970 met twee Hugo’s als 
uitblinkers, Anderlechtdoelman Hugo Van Den Bossche en doelpunten-
maker Hugo De Raeymaeker. Beveren won met 2-1. 

IN MEMORIAM CRYPTO 49: ZOEK HET WOORD (oplossing in volgende nummer)
zelfde nummers zijn zelfde letters

Oplossing Crypto 48:  
AGAVE   DULPOES   VALAVOND   
FIETSSLOT   RESTGETAL    VUURPOEL   BUITENAF   WAANBEELD   
PLATBODEM   GALOCHEN   SLUIFAF   KWAST  en dus …  GLASTUINBOUW
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KUNSTmo(NU)menten

Aflevering 82
Schenking vzw Kunst in het Land van Beveren

Georges Staes
De Gevangene is het enige werk dat Georges Staes aan de vzw leverde. 
De biografie van deze veelzijdige kunstenaar kwam aan bod in hoofdstuk  
Cortewalle.

Richard Van de Velde (1913-1982)
Richard Van de Velde schilderde voornamelijk landschappen, stillevens en 
bloemstukken in een poëtische-impressionistische trant. Aanvankelijk was 
zijn coloriet vrij egaal en monotoon, in zijn latere werk werd het heviger, 
intenser en meer gevarieerd. Hij schilderde vaak het Wase landschap samen met 

zijn broer Kamiel, destijds 
burgemeester te Verrebroek.
De gemeente kreeg het werk  
Hoeve in haar bezit. Het plaatst 
de boerderij in een weidse land-
schappelijke omgeving. De lucht 
is wild met slierten van variëren-
de kleuren. Het contrasteert met 
de vale aarde en de kale bomen.

Louis Van Remortel (1911-1981)

Louis Van Remortel, geboren te 
Hulst in 1911, was een van de 
initiatiefnemers van de KPSK en 
ondervoorzitter van 1953 tot 
1966. In 1969 aanvaardde hij het 
voorzitterschap en bleef dat tot 
1972.
Hij kreeg zijn opleiding aan 
de Stedelijke Academie voor 
Schone Kunsten te Sint-Niklaas 
gekoppeld aan privé-onderricht 
van Piet Staut en Jos Hendrickx. 

was leraar schilderen aan de toenmalige Vak- en Nijverheidsschool te Beve-
ren en combineerde er zijn eigen ontplooiing als kunstenaar met het vormen 
van nieuw talent. De kunstenaar had een scherp observatievermogen en 
de natuur stond centraal in zijn werk. Als tekenaar, aquarellist en landschaps-
schilder gaf hij de natuur geraffineerd weer. Het Wase en Zeeuws-Vlaamse
 landschap was zijn geliefde onderwerp.

Enkele stichtende leden van de Piet Stautkring. Vlnr: Louis Van Remortel, 
Cyriel Kips, Eduard De Dobbelaer, Gerard Beirnaert, Raymond Stynen (zittend), 

Georges Staes, Alfons De Roeck, Jozef Van Raemdonck. 
(© archief KPSK)

De gemeente Beveren verwierf één werk van Louis nl. Zicht op Beverenpol-
der. Dit schilderij werd geschonken door Karel Lambers, zoon van Alfons Lam-
bers (1912-1979) die schepen van onderwijs en cultuur was van 1955 tot 1979

Louis overleed op 18 februari 1981. De KPSK eerde hem met een tentoonstel-
ling in kasteel Cortewalle tijdens twee weekends in 2014. Er waren werken te 
zien van vader Louis en zoon  Wim.

WA

Directeur Rik Van Daele en schepen Peter Deckers bij het schilderij  
De Gevangene van Georges Staes tijdens de vernissage op 

donderdag 5 januari 2006. 
(© archief vzw Kunst in het Land van Beveren, fotograaf Stefaan Van Hul)

Hoeve (gemeentelijk archief KLB 0110).

Zicht op Beverenpolder, olie op doek, 
Hof ter Welle. (© M. Jacobs) 
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Buizelendam
Aflevering 2 - Walhof (Beveren)

Buizelendam, ontdekkingstocht door de straten van Groot-Beveren 
(Gerda Drieghe) is nog verkrijgbaar bij de auteur, de toeristische dienst of bij 
Standaard Boekhandel.

Het jaarboek kan u integraal en gratis bekijken op 
www.reynaertgenootschap.be onder Tiecelijn: publicaties.
De papieren versie kost 20 euro.

Jaarboek 12
Reynaertgenootschap 

Tiecelijn 32

In het onlangs verschenen jaarboek schreef Rik Van Daele een bijdrage 
over street artist Roa, voor de lezers van Kunstmo(nu)menten (p. 353) geen 
onbekende.
De genootschap spitst zich toe op Reynaert en andere vossen en het 
toeval wil dat de Gentse artiest in het Flanders House in New York in 2015 een 
monumentale vos creëerde. Hoe men met deze anonieme kunstenaar in 
contact kon komen, is mij een raadsel. Rik Van Daele adviseerde (vanop 
afstand) het proces en toont in zijn bijdrage aan de hand van foto’s van 
Joshua Geyer hoe de vos tot leven kwam. 

(© Jaarboek 12, p.253)
Gelukkig dat hij op deze manier bewaard blijft, want drie jaar later verhuisde 
het Flanders House van de 44ste naar de 38ste verdieping en de vos op de 
muur in de evenementenruimte kon niet worden meegenomen.   
Alleen al voor dit Roa-project is het artikel van Rik Van Daele de moeite 
waard, maar hij neemt de lezer verder mee op een tocht in binnen- en 
buitenland langs het werk van deze street art-kunstenaar. 

GD

Beverse Kegelclub - Beker van België

Finale Beker van België 2019-2020

Zondag 1 december vond de Belgische bekerfi nale plaats in Dampiqourt en 
de Beverse Kegelclub was een van de vier fi nalisten. Walter Lijssens, Matthias 
Beeldens, Kiana De Buyser en Kevin De Buyser vertrokken in alle vroegte naar 
het uiterste zuiden van de provincie Luxemburg maar kregen onderweg te 
maken met motorpech. Gelukkig schoot Waesland Automotive (Garage De 

Groof uit Beveren) de spelers te hulp 
zodat ze toch nog, zoals gepland, 
om 11 uur konden starten. Ook voor 
de meegereisde supporters was dit 
een opluchting, maar hun steun 
heeft niet mogen helpen. Beveren 
strandde op de laatste plaats, al is dat 
natuurlijk wel een fi naleplaats.
Dampiqourt won de Beker van België 
2019-2020 overtuigend.

Vlaams Individueel Kampioenschap

In sporthal ’t Zillebeek namen op 
zondag 8 december 5 Beverse 
kegelaars deel aan de fi nale van dit 
kampioenschap.
Walter Lijssens (H/B) en Kiana De 
Buyser (D/B) behaalden de gouden 
medaille. Jaqueline Meynen (D/C) 
kreeg een zilveren medaille en voor 
jeugdspeler Steff  De Bondt was 
er  brons. Hij moest aantreden in 
de reeks H/Recreatie omdat er niet 
genoeg jeugdleden deelnamen.
Kevin De Buyser (H/B) viel met een 
vierde plaats net buiten de medailles.
  GD

De Beverse fi nalisten. 

Walter Lijssens, Steff  De Bondt, 
Jacqueline Meynen en 

Kiana De Buyser.

(met dank aan 
Leonard Van Overmeire)

Voor het woonproject tussen Kruibekesteenweg, Piet Stautstraat en Hendrik 
Consciencestraat kon de gemeenteraad kiezen tussen verschillende voorstellen 
die de cultuurraad aanreikte.
Melkerij verwees naar de ‘Melkerij NV Waasland Botermaatschappij’ die in  1935 
door Lucien Maes werd opgericht in de Hendrik Consciencestraat. Ze werd 
opgeslorpt door Inco en verdween kort na de aanleg van de autotunnel onder 
het spoor. In de plaats kwam een sportcentrum.
In het verlengde van de tunnel kan je soms een glimp opvangen van een vijver 
die tot het domein behoorde. Vijver of Wal was dus ook een mogelijke naam maar 
uiteindelijk koos de gemeenteraad voor Walhof.



OLIVIER DHAUHOLOU mocht invallen in de partij tegen Antwerp. Hij is daar-
mee de 149ste speler die voor Waasland-Beveren uitkomt in de hoogste afde-
ling. Al zal hij wel niet op één match blijven steken, toch geven u graag het 
lijstje mee van alle spelers die ooit 1 match voor WB in eerste klasse speel-
den. Dat zijn Mohammed Aoulad, Tom Vermeire, Thomas Michot, Gyamfi  Ky-
eremeh, Arthur Irawan, Gilles Van Remoortere en Kjetil Bory. Dhauholou zelf 
is een 22-jarige Ivoriaan die gehuurd wordt van Anderlecht. In 2016 kwam 
hij naar Anderlecht waar hij in de beloftenkern terecht kwam. In het seizoen 
2018-2019 haalde Hein Vanhaezebrouck hem naar de A-kern. Hij zat drie keer 
in de selectie voor een competitiematch en scoorde in het vriendschappelijk 
duel Willem II-Anderlecht 0-2.

Deze maand overleed HUGO DE RAEYMAEKER (U vindt een in memoriam ver-
der in dit nummer). Hugo werkte bij Agfa-Gevaert en hij zorgde ervoor dat, via 
het bedrijf waarin hij werkzaam was, vanaf eind 1970 alle thuismatchen van SK 
Beveren werden gefi lmd en zo door de trainersstaf konden worden gebruikt 
voor tactische analyses. Nog een anekdote over Hugo…hij was een toonbeeld 
van fairplay maar toch zal hij de geschiedenis ingaan als allereerste speler van 
SK Beveren die een GELE KAART pakte. Na een proefperiode op het WK 1970 in 
Mexico werd vanaf 10 januari 1971 de rode en gele kaart ingevoerd in de Bel-
gische competitie. In tegenstelling tot vandaag werd er zuinig omgesprongen 
met rood en geel. Zeven speeldagen na elkaar bleef Beveren gespaard van een 
kaart. Pas de achtste match van 1971, een 3-0 nederlaag bij Union, kreeg een 
Beverenspeler geel en die eer was voor Hugo De Raeymaeker.    

Waasland-Beveren speelde vorige week een vriendschappelijk treff en (al zul-
len  er na de aff aire Propere Handen nog weinig vriendschappelijke banden 
zijn tussen de teams) tegen de buren van Lokeren. Het bleef 0-0 op Daknam. 
Ook vorig seizoen  (op 21 augustus) werd er in Lokeren geoefend tussen bei-
de teams. WB won toen met 0-2 na goals van Daam Foulon en Lamine Ndao. 
Laatstgenoemde, een Senegalese aanvaller, verliet na een half jaar Freethiel 
de club voor GFC Ajaccio in de Franse tweede klasse. Dit seizoen is hij actief bij 
Quevilly-Rouen in de Franse derde klasse(National). Het is pas de tweede keer 
in tien seizoenen dat WB en Lokeren elkaar treff en in vriendschappelijke mat-
chen. Vroeger was dat wel anders, tussen SK Beveren en Sc Lokeren vonden 17 
oefenmatchen plaats, de meeste in het kader van de toen zeer populaire Beker 
van Vlaanderen. De allereerste keer was op Paasdag 1972. Sc Lokeren was toen 
een ambitieuze derde klasser (die dat seizoen in de Belgische Beker Club Luik 
uitschakelden en pas in de achtste fi nales na verlengingen met 1-2 verloren 
van Standard). Beverenaar CYRIEL BRAEM en Aimé Antheunis maakten toen 
deel uit van Lokeren. Op Daknam won Beveren toen met 1-5 na twee goals van 
Jean Janssens, twee van Hugo De Raeymaeker en eentje van Robert Van De 
Sompel. Beveren degradeerde nadien uit eerste klasse, Lokeren promoveerde 
uit derde zodat in het seizoen 1972-1973 in de tweede afdeling voor het eerst 
de grote Wase derby plaats vond. Op de vierde speeldag werd het 3-2 voor Be-
veren na goals van Rogiers, Janssens en Van De Sompel en voor Lokeren Suyc-
kerbuick en Mergaey. Beveren moest toen JM Pfaff  in doel missen(pinkbreuk), 
zo kwam Luksa Poklepovic terug in doel. Poklepovic zal uiteindelijk 7 van de 
30 competitiematchen spelen. Door het uitvallen van Jean-Marie kwam de 
21-jarige PATRICK BOEYE (uit Hemiksem) op de bank als reservekeeper. Ex-
Beerschotter CARL TAKACS was toen vierde keeper op de Freethiel. Hij werd 
later spelersmakelaar. 
SC Lokeren ontstond begin de jaren 70 na een fusie van Racing Lokeren en 
Standaard Lokeren. In maart 1953 speelde SK Beveren vriendschappelijk te-
gen Racing Lokeren en won met 8-1. Op zich niks bijzonders maar de doelpun-
tenmakers waren allemaal grote namen uit de Beverse voetbalgeschiedenis : 
2X Ferre Van Hoeck, 2X Louis Michelet, 2X Andre De Poorter, 1X Paul Van Kem-
seke, 1X René De Zutter.

                                                                                                                               RB
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Gele ditjes,  Gele ditjes,  Gele ditjes,  blauwe datjes.blauwe datjes.blauwe datjes.Gele ditjes,  Gele ditjes,  Gele ditjes,  blauwe datjes.blauwe datjes.blauwe datjes.

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT  SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT  SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT  

In de eerste 15 matchen van de huidige voetbalcompetitie, de zogenaam-
de heenronde, heeft Waasland-Beveren amper 10 punten geoogst. Geluk-
kig 3 meer dan rode lantaarn Cercle Brugge. Opvallend is dat in die heen-
ronde geen enkele Beverse spits gescoord had! Je vraagt je af waarvoor 
spitsen eigenlijk dienen!.

RP

SPORT ANDERS

GEBED VAN EEN PARACHUTIST

In Prepare for Action, het blad van de Para-commando 
Vriendenkring Groot Beveren van okt.-nov.-dec. 2019 las ik  het 
Gebed van een Parachutist van André Zirnheld:

Geef mij, Heer, wat U nog overblijft,

Geef mij wat men U nooit vraagt.

Ik vraag U geen rust,

Ik vraag U geen rijkdom

Geen succes, zelfs geen gezondheid.

Dat alles, mijn God, wordt U zodanig veel gevraagd

Dat Gij het wel niet meer zult bezitten.

Geef mij, Heer, wat U nog overblijft.

Geef aan mij wat de anderen weigeren.

Maar geef mij ook de MOED,

De STERKTE en het GELOOF.
 RP

Wist je dat de eerste christenen geen Kerstmis 
vierden? Iemands geboorte vieren was een heidens 
gebruik. Geleidelijk groeide de gedachte om toch 
Jezus’ geboorte te herdenken. Maar wanneer? In het westen hield men het lange 
tijd op 25 december en de oosterse christenen vierden het op 6 januari, dat was te-
gelijk met Jezus’ openbaring aan de drie wijzen (ons Driekoningenfeest). Op Franse 
kalenders vind je op die datum Epiphanie naar het Griekse woord ‘epifaneia’ wat 
verschijning betekent.
Pas in de 4e eeuw groeiden het kerstfeest van de oosterse en de westerse Kerk 
samen zodat sindsdien de katholieken op 25 december de geboorte van Jezus 
vieren en op 6 januari Driekoningen.
Wij wensen al onze lezers een zalig Kerstmis en een gelukkig en voorspoedig 
Nieuwjaar.                

RP
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Verzekeringen – Leningen – Immobilliën
 

Cornelis & Partners Beveren NV
Ciamberlanidreef 2, 9120 Beveren

BIV nr : 204490 / FSMA nr : 16283
 

Tel. 03/775.29.01  -  Fax. 03/775.32.60  -  www.cornelis-partners.be

DE 
MUNCK

elektro & kado
Yzerhand 28

9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 
e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Nieuw Speelbos voor Kallo

Op 9 en 10 december organiseerde 
de Dienst Natuurontwikkeling een 
boomplantactie in de Kallodam, in 
de achtertuin van de Gemeentelijke 
Basisschool Kallo. Het bos van 2000 
m2  is een compensatie voor bomen 
die in Haasdonk werden gekapt voor 
de aanleg van een nieuw voetbalveld. 
De gemeente ontvangt voor dit project 
50 000 EUR subsidie van de Vlaamse Land-
maatschappij. Waeslantnatie NV, een logis-
tiek bedrijf in de Antwerpse haven, schonk 
50 loofbomen voor dit project . 

WA

ONS ELSKE

Ons gemeentebestuur, gekend van het embleem BV Beveren 
Verbindt, sprong ook in de bres voor jeugddienst Beveren en ging 
met 3 affiches en flyers mee op zoek naar nieuwe jeugdanimatoren. 
Een bak groene puntpaprika’s met één rooie daartussen, heeft als titel: gezocht 
eentje met pit. Hetzelfde geldt voor een stel gele badeendjes met één rood in 
hun midden en dat luidt: eentje uit de duizend. En dan is er die affiche met een 
stapel kartonnen dozen waarvan er op één een gekke smoel getekend is en 
erboven staat te lezen: gezocht een zotte doos. 
Echt leuke affiches, en vooral, je kan er niet naast kijken.

OPNIEUW IJSPLEZIER OP 
DE BEVERSE MARKT
Van zat 14 december tot 
en met zondag 5 januari 
zal de ijspiste opnieuw 
opgesteld staan op de 
Grote Markt. We bekij-
ken kris kras de verschil-
lende activiteiten die er 
georganiseerd worden. 
Radio Beverland top 
50, Waasland Beveren 
on ice, Raving Beaver in 
den Uitschuiver, Kids on 
ice, sportkampen, Dance 
on Ice, New Year on ice….  
Op folders die overal 

werden uitgedeeld kan men de juiste data voor al 
deze evenementen vinden. Vergeet ook niet de jaar-
lijkse nieuwjaarsdrink die het gemeentebestuur or-
ganiseert op zondag 5 januari tussen 16 en 18 uur.  
Er is mogelijkheid om kinderfeestjes te organiseren in Den Uit-
schuiver en….. vanaf dit jaar een grote versierde kerstboom te 
midden in de piste.

PILORIJN ORGANISEERT IN DE WARMSTE WEEK
Meer dan 2000 goede doelen proberen in De Warmste Week 
een extra fi nanciële injectie te krijgen voor hun werking.  In 
Beveren is één van deze doelen ‘Het Klepeltje’, een opvang-
tehuis voor mensen die tijdelijk geen woning hebben of de 
woning dienden te verlaten.  De Orde Van Het Pilorijn organi-
seert voor hen een Pop Up café in de Vrasenestraat.  Het café 
wordt georganiseerd in de vroegere ‘Blauwe Regen’ en is open op 
vrijdag 20 (vanaf 16 uur) zaterdag en zondag 21 december 
(ganse dag).  Men kan er zelfs terecht voor een portie oesters.  



DE BEVERSE KLOK - 11 

Schrijf je nu in voor Aarbeiprinses 2020!   Stuur gewoon een mailtje naar 
prinsesverkiezing@gmail.com

°°°
Eindelijk zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart aan de Dijkstraat 
tussen de Kapelwegel en de E34.  Daarna volgen de eigenlijke werken met 
een nieuw wegdek en fi etspaden! Het stuk tussen Bakker Van Steenlandt  en 
de E34 wordt dan afgesloten. Omleidingen zijn voorzien langs de kleinere 
landwegjes in de buurt. 

°°°
Ook de werken in de Snoeckstraat en de Pauwstraat schieten goed op. 
Het is lastig geweest maar in ruil komt er een mooie nieuwe straat in de 
plaats!

°°°
Nog werken die gaan beginnen: de afbraak van het Parochiehuis en de 
seniorenfl ats in de Hazaarddam. In de plaats komen er sociale fl ats en 
assistentiewoningen (met een passerelle boven de straat naar Briels toe). 
Er komt ook een dienstencentrum op het gelijkvloers.

°°°
Het gemeentebestuur van Zwijndrecht nam de beslissing om enkele 
maatregelen te nemen tegen doorgaand verkeer in hun dorpskern. Op de 
grens met Melsele zal op de N70 een verkeersdosering worden ingevoerd 
via verkeerslichten, waarbij veel minder auto’s nog op de N70 zullen 
toegelaten worden. Er komen daarbij ANPR-camera’s in de Melselestraat, 
Schaarbeekstraat en Lindenstraat. Bestuurders die geen inwoners zijn van 
Zwijndrecht, zullen beboet worden als zij zich in deze straten begeven en 
als Zwijndrecht niet hun eindbestemming is.

°°°
Gaan wij dan ook lichten zetten voor wie van Zwijndrecht naar Beveren wil 
rijden? En boetes uitschrijven voor Zwijndrechtenaren die de Koolputstraat 
passeren en er eigenlijk niet moeten zijn?

°°°

Het grafschrift van de week
Hier in Melsele ligt iemand van Zwijndrecht te balen
Hij moest  voor zijn plaatske immers dubbel betalen

Den Est

Het boek Kunstmo(nu)menten 
neemt je via 770 foto’s mee 
op een ontdekkingsreis door 
Groot-Beveren. In 370 pagina’s 
laten de auteurs je kennis-
maken met kunstwerken en 
monumenten in de straten en 
voor iedereen toegankelijke 
gebouwen. Voor het eerst wor-
den alle Beverse kunstenaars, 
van wie een werk in dit kunst-
patrimonium aanwezig is, 
besproken. 
Kunstmo(nu)menten kost 33 
euro en wordt te koop aange-
boden bij de Dienst Toerisme, 

Grote Markt 2 en bij Stan-
daard Boekhandel. Wie het 
wenst, kan ook langsgaan bij 

de auteurs Wilfried Andries, Lindenlaan 56 en Gerda Drieghe, 
Schoofl and 38 in Beveren. 

KUNSTmo(NU)menten

De auteurs bij Poort aan 
CC Ter Vesten. (© K. Pieters)

Op 11 december overleed Dirk Martens uit 
de Boomgaardstraat in Melsele. Hij was 69 
jaar en overleed na een langdurige slepende 
ziekte.  Hij was getrouwd met Agnes en had 
drie zoons en 6 kleinkinderen. Dirk was een 
heel bekende fi guur in Melsele als zoon 
van smid Staf Martens  maar vooral bekend 
bij chiromiddens en zeker als stichter van 

BBC Melsele (de huidige basketclub Remant Basics Melsele).
Dirk was onderwijzer in het Sint-Annacollege, mede-auteur van 
wiskundeboeken voor de lagere school en lid van de Vlaamse 
Bergsport en Neos Melsele.   De afscheidsviering is op zaterdag 
21 december om 11u15  in de parochiekerk van Melsele.  ‘De Beverse 
Klok’ biedt haar deelneming aan de familie bij dit heengaan.

IN MEMORIAM 
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‘t klokzeel WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

Voortaan kan je terecht in een Huisartsen-
wachtpost, die heeft een centrale post in de 
Prinses Josephine Charlottelaan 21d te 
Sint-Niklaas en twee satellieten, één in 
Beveren-Waas (campus St.-Anna van het 
AZ Nikolaas) en één in Sint-Gillis-Waas 
(campus St.-Helena van het AZ Nikolaas). 
Het werkingsgebied van de wachtpost 
dekt het gehele Waasland en vervangt 
alle bestaande wachtdiensten tijdens 
de weekends en feestdagen.
De centrale wachtpost, met zittende en 
rijdende huisartsen, is permanent 
beschikbaar en geopend tijdens 
weekends en feestdagen.
- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de 
maandagochtend 08u00.
- de avond voorafgaand aan een feestdag 
vanaf 19u00, de feestdag zelf tot
 ’s anderendaags 08u00.

De satellieten zijn enkel geopend op 
zaterdag, zondag en feestdagen tussen 
08u00 en 20u00. 
Contactnummer is voor alle gemeentes 
gelijk : 03 361 03 61
Voor meer info kan U terecht op de site 
www.wpwaasland.be

TANDARTSEN
Zaterdag van 14 tot 18 uur. Zon-en 
feestdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 
18 uur.
Centraal Oproepnummer: 09/039 99 69

APOTHEKERS
Apotheek met wachtdienst: zie mededeling in de 

etalage van elke apotheek
Apotheek met wachtdienst tussen 9u00 en 22u00: te 
vinden op www.kavw.be of www.apotheek.be of het 
betalend nummer: 0903 / 99 000
Apotheek met wachtdienst tussen 22u00 en 9u00: Bel 
politie Beveren 03  750 14 11 die zal doorverwijzen 
naar de geselecteerde nachtdienstapotheek

COLOFON
De Beverse Klok is verkrijgbaar: 

bij de dagbladhandelaar, 
veertiendaags op vrijdag 

(1 nummer tijdens de maand juli) 
Abonnement 1 jaar : 25 euro

Abonnement buitenland : 50 euro
los nr : 1,50 euro

rek. nr.  BE66 7376 0331 0943
(BIC: KREDBEBB)

Verantwoordelijke uitgever: 
W. Andries, 

Lindenlaan 56 - 9120 Beveren 
email: debeverseklok@advalvas.be

Hoofdredacteur: Wilfried Andries
Redactie : Rudy Beck,  Jacques Bosman, 
Paul Staut,  Gerda Drieghe,  Maja Cools,

Roger  Puynen, François Seghers.
Secretariaat: Paul Staut

Foto’s en illustraties  :  Gerry Smet, Erik Pijl 
Lay-out : Filip Dalvinck, Bert Bral
Dienst verzending en abonnees: 

GSM 0474 56 00 06
Reklameregie: 03 775 44 53

e–mail: wilfried.andries@telenet.be

Website: www.beverseklok.be
Druk : Graffiti

Puursesteenweg 390a - 2880 Bornem

DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

Zjeraar vertelt dat hij 
de voorbije nacht erg 
slecht geslapen heeft 

en hij vraagt aan Riekes wat dat 
lawaai bij hem betekende dat 
hij vannacht tot in zijn woonst 
gehoord heeft.
-Een beetje ruzie gemaakt met 
ons Marjet, antwoordt hij.
-Een beetje …, maar heel luid 
dan wel, zegt Zjeraar; en hoe is ’t 
afgelopen?
-Ah, ze denkt dat ze altijd gelijk 
heeft, zegt Riekes. Maar deze 
keer heb  ik het haar eens goed 
gezegd!
-En hoe reageerde ze daarop?
-Ze is op haar knieën naar mij 
toe gekomen.
-Amaai, en wat zei ze dan?
-Wanneer komt ge nu eindelijk 
eens terug van onder dat bed 
gekropen? 

NEM NOU
Ik werd er door een lezer op gewezen 
dat de ‘klatter’ van bomen waarover 
we het in onze vorige NEM NOU had-
den, ook soms ook ter hulp gevraagd 
werd bij het vellen van wilgen en ca-
nada’s. Als die man de zijtakken van 
de volwassen bomen verwijderde 
dan konden die als ze vielen minder 
schade veroorzaken aan andere veld-
gewassen. Dat werk heette dan geen 
‘klatten’ maar KANDELAREN (uitspraak 
KAANDELEIREN ). ls dat ‘kandelaren’ 
goed uitgevoerd dan konden daarna 
de gevelde bomen zo met de URS of 
boomwagen (een stel van twee grote 
wielen met een dissel daartussen en 
getrokken door paarden) opgeladen 
worden, met kettingen vastgemaakt 
en zo naar de BLOKMAKER (klompen-
maker) vervoerd worden. Dat woord 
‘urs’ (sommigen zeggen ‘heurs’) is voor 
taalgeleerden duidelijk verwant met 
het ‘ors’ uit ons middelnederlands wat 
paard betekende zoals nu het Engelse 
‘horse’. Door klankverwisseling werd 
dat hij ons ‘ros’. Denk aan het Dender-
mondse Ros Beyaert.                           RP

POMPIERS HELPEN BURGERS…

Op 7 december j.l. vierden de afdelingen Beveren, 
Kieldrecht en Melsele van de Beverse brandweer samen 
hun patroonheilige, Sint-Barbara. Dat begon met een 
plechtige eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk, 
geleid door pastoor Etienne Lippevelde en opgeluisterd 
door de harmonie Kunst en Vreugd o.l.v. Gert D’Haese 
met medewerking van het koor Sint-Jan-Evangelist 
o.l.v. Stefan De Witte en ook Pagus Pipes and drums 
o.l.v. Raf Gaublomme.
Na de H. Mis werd traditiegetrouw het beeld van 
Sint-Barbara in processie rondgedragen in de kerk wat 
met de talrijk aanwezige pompiers een indrukwekkende 
rondgang was die gevolgd werd door de zegening met 
de relikwie van de patroonheilige.

…MAAR TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING…

Het maakte indruk, al deze mannen en enkele vrouwen 
die zich inzetten voor de hulp aan de bevolking in nood-
situaties. Het riep bij mij de vraag op: hoe worden deze 
mensen tegenwoordig, op de hoogte gehouden van heel 
de huidige technologische ontwikkeling op vele 
gebieden. Ik dacht daarbij speciaal aan het incident in 
Kieldrecht van 18 november j.l. waarbij een hybride auto 
in brand gevlogen was en dat ik uitvoerig beschreef in 
’t Klokzeel van ons vorig nummer.
En het is niet alleen op gebied van de motor of de 
brandstof van voertuigen dat de evolutie sneller gaat dan 
dat wij als leken kunnen bevroeden. Neem bijvoorbeeld 
dat je als pompier bij een verkeersongeval een gekneld 
persoon uit de auto wil bevrijden. Hoe en waar mag je 
knippen? In sommige wagens zitten tot 13 soorten 
airbags die elk een patroon hebben om te ontsteken. 
Bij het openknippen van de wagen om mensen te 
bevrijden, moet daar enorm voor worden opgepast want 
als men knipt in zo’n patroon zal dat een ontploffing
 veroorzaken.  

…VERGEMAKKELIJKT HUN TAAK NIET. 

Neem nu onze huizen. Woningbrand, dat is toch het 
eerste waar wij aan denken als we de sirene van de 
pompiers horen. Hoe ga je te werk als zich dat voordoet in 
een huis met zonnepanelen op het dak? En wat als op de 
koop toe de spouwmuren opgevuld zijn met 1 à 2 
decimeters dikke isolatie? Of wanneer het huis voorzien is 
van een ventilatiesysteem? En welke soort beglazing is er 
toegepast?
Een serieuze voorstudie van die woning zou gewenst zijn 
maar daar is bij de meeste noodgevallen zeker geen tijd 
voor.
Vroeger bij een brand barstte het enkelvoudig glas door 
de warmte en je had een brand die voldoende zuurstof 
kreeg. Bij moderne passieve woningen staat isolatie en 
warmte winnen centraal, allemaal goed voor onze 
planeet en de portemonnee van de bewoners. 
Maar dat zorgt ervoor dat wanneer er moet geblust 
worden en er wordt een deur geopend de brand zal 
escaleren door de plotse stroom van zuurstof. Ramen van 
dubbel-, en zeker, driedubbel glas barsten veel moeilijker.
Zonnepanelen op het dak produceren gelijkstroom die 
door een omvormer wordt omgezet naar wisselstroom 
voor het net of voor gebruik in huis. Wanneer bij een 
brand beslist wordt de elektriciteit van de woning af te 
sluiten, blijft het deel vóór de omvormer, het deel met de 
gelijkstroom dus, wel onder spanning.
Als je deze en nog heel wat andere problemen samen 
neemt, zal je beseffen dat een kandidaat-pompier een 
stevige brok leerstof te verwerken krijgt. Daarom ook dat 
de opleiding van de kandidaten maanden in beslag 
neemt en daarna moet hij nog een jaar stage lopen ook.                                            
                                                    RP

Spreuk van 't jaargetij

Als met St. Thomas (21 dec.) de dagen gaan lengen, 
beginnen de nachten te strengen.                                                                


